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Saksprotokoll 
 
 

R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03200 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 3/19 09.04.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 21/19 11.04.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Strekningen fra ny E18 til Holstadkrysset flyttes nærmere bekken. 
2. Det må skaffes prognose for trafikktall, og veien dimensjoneres i henhold til 

dette. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag om tillegg til rådmannens innstilling: 

HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må 
planen kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre 
retning, slik det er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. 
Reguleringsplanen koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 

 
Votering: 

 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag 1 ble nedstemt 8-1 (Sp). 

 Sps forslag 2 ble nedstemt 8-1 (Sp). 

 FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser 
datert 01.02.2019.  
 
HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må planen 
kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre retning, slik det 
er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. Reguleringsplanen 
koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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